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Supplerende afgørelse vedrørende lodsejer nr. 38 

 

Ansøgning om at matr.nr. 2k, Ernebjerg Ubberud udtages permanent af landbrugsdrift i forbindelse med 

fredningen af Hesbjergkilen. 

Lodsejer nr. 38 i fredningsforslaget har ved mail af 30. juli 2021 fremsendt en anmodning om, at matr.nr. 

2k, Ernebjerg, Ubberud tilhørende lodsejeren udtages permanent af landbrugsdrift. Af ansøgningen frem-

går blandt andet følgende: 

”…fremsender undertegnede hermed ansøgning om, at matrikel 2k, Ernebjerg udtages permanent af land-

brugsbrugsdrift mod kompensation på samme vis som naboens jord, som er grønskraveret på nedenstå-

ende tegning, og undertegnedes matrikel 2k er markeret med gult.   

Matrikel 2k har på samme vis, om end ikke mere, stor naturbevarings værdi som det skraverede areal ved 

matrikel 1a. Matrikel 2k ligger med sydvent stor hældning på arealet, hvilket vil give optimale vækstbetin-

gelser for græssorter som Bakke Svingel, Mark Krageklo og Liden Klokke samt prikbladet perikon, og arealet 

er endvidere omsluttet af levende hegn eller skov.  

Den øverste del af matrikel 2k er tilplantet med normansgraner/sølvgraner og bag ved sølvgranerne er der 

gammel skov. Mod tilskud til fjernelse af skoven er undertegnede indstillet på, at lade hele skov arealet 

ligge ud i græs/natur som resten af matrikel 2k. For at gående på naturstien får den bedste oplevelse, vil 

undertegnede foreslå, at naturstien i stedet følger 2k matrikel skel mod nord og derefter langs matrikelskel 

med nord/øst for at få den bedste udsigt over området.  

 

…” 



Fredningsnævnet for Fyn har ved mail af 16. november 2021 anmodet om sagsrejsernes og Miljøstyrelsens 

bemærkninger. 

Odense Kommune har ved mail af 19. november 2021 udtalt således: 

”… 

Odense Kommune vurderer, at lodsejers anmodning ikke kan imødekommes, da arealet allerede er beskyt-

tet gennem naturbeskyttelseslovens §3, som overdrev.  

Odense Kommune modtog d. 7. juli 2021 ansøgning om genopdyrkningsret på matrikel 2k Ernebjerg, Ubbe-

rud. Arealet blev i den forbindelse besigtiget d. 26. juli 2021, og vurderet som allerede værende beskyttet 

overdrev jf. naturbeskyttelseslovens §3. Arealets driftshistorik og botaniske sammensætning lægges til 

grund for afgørelsen.  

Afgørelsen om arealets beskyttelse samt afslag på genopdyrkningsret blev meddelt d. 6. oktober 2021 med 

klagefrist d. 3. november 2021. Afgørelsen blev ikke påklaget, hvorefter Odense Kommune har registreret 

overdrevet som beskyttet (se kort herunder, med gul skravering). 

 

…” 

 



Miljøstyrelsen har ved mail af 30. november 2021 fremsendt udtalelse af 26. november 2021, hvor styrel-

sen blandt andet udtaler følgende: 

”… 

Matr.nr. 2k Ernebjerg, Ubberud, består af tre arealtyper:  

1. Ca. 1,2 ha. med græs, der ud fra luftfoto, ikke har været dyrket siden 1999.  

2. Ca. 0,2 ha. med nåletræ.  

3. Ca. 0,3 ha. med løvskov.  

Ad 1. Jf. Odense Kommunes udtalelse af 19-11-2021, er arealet blevet vurderet til at være omfattet af na-

turbeskyttelseslovens § 3, og der er givet afslag på ansøgning om genopdyrkningsret. Miljøstyrelsen vurde-

rer derfor, at arealet er tilstrækkeligt beskyttet. For arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ydes 

der efter fast praksis ingen erstatning.  

Ad 2. En konvertering fra nåleskov til lysåben værdifuld natur på dette areal, vil efter Miljøstyrelsens opfat-

telse, være et proportionalt indgreb henset til tidshorisonten for konverteringen, og til erstatningsudmålin-

gen der ud over erstatning til udtagning fra landbrugsdrift, vil omfatte erstatning for tab af nåleskov.  

Ad 3. En konvertering fra løvskov til lysåben værdifuld natur, er efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke forene-

ligt med fredningsforslagets formål og forslagets § 12, stk. 2, der sigter på at bevare eksisterende løvskov.  

Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at det ikke er hensigtsmæssigt, at udtage matr.nr. 2k Ernebjerg, Ubber-

rud permanent af landbrugsdriften. 

…” 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 20. december 2021 udtalt, at foreningen er enig i Odense 

Kommunes vurdering 

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 

Under hensyn til karakteren af arealet, og til at det allerede er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fin-

der fredningsnævnet ikke anledning til at imødekomme lodsejerens anmodning om at udtage arealet per-

manent af landbrugsdriften.  

 

 

Fredningsnævnet for Fyn 
 
 
 

 
 
Anni Højmark                       Torben Jørgensen                       Finn Stendal Pedersen                      Jørgen Bang  
 

 

 



Klagevejledning  

Berettigede til at klage over Fredningsnævnets afgørelse er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse 

tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for Fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning 

om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesse berøres af forslaget samt organi-

sationer mv., som berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse 

i fredningsforslaget.  

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via 

digital post eller almindelig brevpost, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 

klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens ud-

løb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 


